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Số           /TB-SKHĐT Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên cổng thông tin 

quốc gia về đầu tư nước ngoài về tình hình thực hiện dự án đầu tư 

và báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 
   

Căn cứ các quy định của Luật đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia 

và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối 

với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài và công tác giám sát, 

đánh giá thực hiện đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đề nghị 

nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nghiêm túc thực hiện các báo cáo đúng quy định, cụ 

thể:  

1. Liên quan đến báo cáo trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về 

đầu tư nước ngoài về tình hình thực hiện dự án đầu tư 

Theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 quy 

định về Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam như sau: “Hằng quý, 

hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ 

quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự 

án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu 

tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho 

nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành 

theo lĩnh vực hoạt động.” 

Theo Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định 

hình thức báo cáo như sau: 

a) Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến 

thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 

Về quy trình cấp tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư như sau: tải mẫu đăng ký tài khoản tại trang web: 

https://fdi.gov.vn/pages/huongdan.aspx. Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào 

mẫu, nhà đầu tư nộp tại Tổ một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp mã tài 

khoản báo cáo. 

2. Liên quan đến báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 

Theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan 

trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư yêu cầu: Nhà đầu tư các dự án sử 

https://fdi.gov.vn/pages/huongdan.aspx
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dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối 

thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự 
án đầu tư các loại báo cáo sau: 

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; 

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; 

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có); 

Theo quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 quy định về thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư: 

- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; 

- Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; 

- Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án. 

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá 

đầu tư (theo mẫu đính kèm, chế độ báo cáo bằng văn bản) gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

3. Liên quan vi phạm chế độ báo cáo  

Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 

quy định vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ 

được xử lý theo Điều 15 của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP như sau: 

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc 
không đầy đủ nội dung theo quy định; 

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo 
quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không 
đúng thời hạn theo quy định; 

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư; 

… 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám 

sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo 

quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trong trường hợp 

không thực hiện chế độ báo cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này…” 



3 

 

Tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án, Cơ quan đăng ký đầu 

tư đã quy định về điều kiện ràng buộc đối với dự án là nhà đầu tư, tổ chức kinh 

tế phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, giám 

sát hoặc thẩm định hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; nếu nhà đầu tư, tổ 

chức kinh tế không thực hiện chế độ báo cáo sẽ chuyển Thanh tra Sở xử phạt 

hành chính theo quy định.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo để Nhà đầu tư, Tổ 

chức kinh tế được biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhà đầu tư, Tổ chức kinh tế 

  thực hiện dự án FDI; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo) 

- Đăng Website Sở; 

- Đăng công khai tại Tổ 1 cửa; 

- Lưu: VT, DN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu 

tư sử dụng nguồn vốn khác 

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:          /BCGSĐGĐT ……. ngày ….. tháng…. năm ……. 

  

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

(6 tháng/năm....) 

Tên dự án: ………………………… 

Kính gửi: ……………………………………………………….. 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

Ghi nội dung quy định tại phần I mẫu số 12. 

(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khi dự án được khởi công hoặc sau khi 

dự án được điều chỉnh làm thay đổi các thông tin về dự án). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án: 

- Tiến độ chuẩn bị dự án: 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có): 

- Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có): 

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử (nếu có): 

- Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có): 

- Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư: 

2. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có): 

a) Tiến độ góp vốn: 

STT Loại vốn Số vốn góp trong kỳ 
Số vốn góp lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

1 Vốn đầu tư     

2 Vốn điều lệ     

3 Vốn pháp định     

b) Nguồn vốn: 

STT Nguồn vốn Số vốn góp trong kỳ 
Số vốn góp lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

1 Vốn chủ sở hữu     

2 Vốn vay các tổ chức tín dụng     

3 
Mua máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu trả chậm 
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4 Nguồn vốn huy động khác     

  Cộng     

3. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan: 

- Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác: 

- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ: 

- Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện: 

- Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (nếu có). 

4. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có) 

5. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có). 

III. KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án 

(nếu có)./. 

  

  NHÀ ĐẦU TƯ 

(ký tên, đóng dấu) 
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